
S P R A W O Z D A N I E    Z A R Z Ą D U

FUNDACJI  im. TADEUSZA ŁOPUSZAŃSKIEGO

za  okres  -  od 17.05.2008 do 9.05.2013

   

Walne Zebranie Fundacji w dniu 16.05.2008 r. wybrało Zarząd Fundacji w składzie:

Dyrektor Zarządu Maciej Ostrowski    członkowie Eugenia Kaczmarowska

Zastępca Dyrektora Zbigniew Mocek Jan Bohdan Gliński

Sekretarz Zarządu Katarzyna Nowosad    

Z pięciorga - trzech członków Zarządu zamieszkuje w Warszawie, pozostali w Lesznie 

i  te  dwie  miejscowości  były  miejscami  posiedzeń  Zarządu.  Wiele  spraw  konsultowano 

telefonicznie,  czasem  listownie.  Ponadto  Zarząd  z  reguły  konsultował  bieżące  sprawy  z 

przewodniczącym Rady prof. Zbigniewem Wierzbickim. W okresie sprawozdawczym odbyło 

się 11 protokołowanych zebrań Zarządu. Co roku odbywało się posiedzenie sprawozdawcze 

za  ubiegły  rok,  sprawozdania  przekazywane  były  do  MEN.  Ponadto  w  miarę  potrzeby 

odbywały się  liczne  posiedzenia  (najczęściej  nie  protokołowane),  narady i  uzgodnienia  w 

trybie podanym powyżej.       

Obecnie  Fundacja  liczy  102  fundatorów i  donatorów fizycznych  (w  tym  14  poza 

krajem)  oraz  dwóch donatorów zbiorowych  (Towarzystwo  Wolnej  Wszechnicy  Polskiej  i 

Stowarzyszenie  Inżynierów Mechaników Polskich).  W okresie  sprawozdawczym przybyło 

kilku donatorów, niestety w tym okresie na wieczną wartę odeszło 16 donatorów, w tym aż 

11 Byłych Rydzyniaków :



Zygmunt Bujakowski (BR) Leszek Pawłowicz (BR)
Kazimierz Ciechanowski (BR) Maria Pazdanowska

Przemysław Gluziński (BR) Andrzej Pazdanowski
Bogusława Golachowska Szczygłowska (BR) Wincenty Pezacki (BR)

Bolesław Haft-Szatyński (BR) Andrzej Stelmachowski
Edmund Kolibabka-Colie (BR) Wiktor Szańkowski 
Mikołaj Lipowski Jerzy Turczynowicz (BR)

Kazimierz Machnik (BR) Jan Zaborowski (BR)

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !

ODTWORZENIE FUNDACJI SUŁKOWSKICH

W  2004  roku  wiceminister  MENiS  Anna  Radziwiłł  jednoznacznie  wykluczyła 

zaangażowanie ministerstwa edukacji narodowej w proces restytucji Fundacji Sułkowskich ze 

względu  na  rzekome  przerwanie  ciągłości  funkcjonowania  tej  instytucji,  na  skutek 

bierutowskiego dekretu z 1952 roku  o zniesieniu wszystkich fundacji, oraz naturalne odejście 

ostatnich członków Kuratorium. Pani wiceminister stwierdziła, że nie mamy większych szans 

na  osiągnięcie  naszych  celów  działając  w  tym  kierunku.  Takich  przeszkód  formalno-

prawnych ponoć nie miała Fundacja Kórnicka ani Ossolineum. MEN według prawników nie 

jest prawnym sukcesorem Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego II Rzeczpospolitej 

ani Komisji Edukacji Narodowej. Tak sformułowane stanowisko wysokiego przedstawiciela 

rządu zdaje się na długie lata odsunąć proces przywrócenia Fundacji Sułkowskich. Dziwne, 

że  stwierdzenia  takie  padały  ze  strony  „solidarnościowych”  członków  władz,  natomiast 

„postkomunistyczni”  posłowie  i  ministrowie  MEN  byli  skłonni  rozmawiać  i  działać  w 

kierunku  przywrócenia  Fundacji.  W  takiej  sytuacji  w  czasie  kadencji  2008-2013  nie 

prowadziliśmy większych działań w kierunku odtworzenia Fundacji, a skupiliśmy się jedynie 

na działaniach dla upowszechnienia idei Tadeusza Łopuszańskiego i Szkoły Rydzyńskiej. Dla 

podsumowania naszych działań opracowano kompilację  wystąpień do parlamentu  wraz ze 

spisem blisko 40 wystąpień Fundacji w tej sprawie.

Od 2004 roku obowiązuje zastrzeżenie reprywatyzacyjne co do majątku byłej Fundacji 

Sułkowskich, przekazane w formie listu o utrzymaniu naszych poprzednich zastrzeżeń co do 

sprzedaży  majątków  Fundacji  Sułkowskich,  będących  w  gestii  Agencji  Nieruchomości 

Rolnych i nie czynienia żadnych kroków zmierzających do sprzedaży żadnego z majątków 

należących w przeszłości do Fundacji Sułkowskich. 



W ramach pozyskiwania  nowych instytucji  wspierających  nasze cele  pozyskaliśmy 

jako członka zbiorowego w 2008 SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich). 

Prezes SIMP dr inż.  Andrzej  Ciszewski stwierdził,  że Stowarzyszenie zainteresowane jest 

wystąpieniem  w  sprawie  odzyskania  majątków  rolnych  Fundacji  Sułkowskich  z 

przeznaczeniem na cele edukacyjne. Dla informacji twórca SIMPu prof. Mierzejewski wysłał 

do  Szkoły  Rydzyńskiej  swoich  dwóch  synów,  także  znanych  inżynierów  w  okresie 

powojennym, niestety już nieżyjących. 

W trakcie kadencji Fundacja wystąpiła do Władz z następującymi pismami, podajemy 

też daty i meritum odpowiedzi :

1. Wystąpienie do Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności – październik 

2009, bez odpowiedzi;

2. Wystąpienie do Marszałka Senatu  p. Bogdana Borusewicza 28. 10. 2009 (rada, by 

zwrócić się do Fundacji Batorego, co wcześniej uczyniono bez rezultatu); 

3. Wystąpienie do Kancelarii Sejmu,  marzec 2010; 

4. Wystąpienie do Prezydenta, Premiera, Marszałka Sejmu i Senatu (III’2010) w sprawie  

zakusów Ministerstwa Rolnictwa (ANR) na ziemie Fundacji Sułkowskich;

5. Wystąpienie do wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta RP (V’2010) w sprawie 

odtworzenia Fundacji Sułkowskich – szczegóły niżej; 

6. List z Kancelarii Senatu, że nasze pismo zostało przekazane do Biura Komunikacji 

Społecznej  14. 05. 2010; 

7. Odpowiedź Kancelarii Prezydenta R.P. z 8. 04. 2010; 

8. Pismo z MEN Dep. Komunikacji Społecznej, odpowiedź na apel do Prezydenta  24. 

04. 2010; 

9. Odpowiedź Kancelarii Senatu, że pismo nasze przekazano do Działu Korespondencji 

Biura Kancelarii Sejmu 14.05.2010;

Do  wszystkich  kandydatów  na  Urząd  Prezydenta  RP  w  wyborach  2010  roku 

skierowaliśmy jednoznacznie brzmiące zapytanie (poprzedzone istotnym wyjaśnieniem) : 

• Co sądzi Pan, jako kandydat do pełnienia funkcji Prezydenta Rzeczpospolitej, 

o możliwości wykorzystania , najstarszego w historii Polski , 227-letniego 

zapisu fundacyjnego na cele edukacji i wychowania?



• Czy widzi Pan potrzebę istnienia internatowej szkoły średniej, umożliwiającej 

młodzieży emigracyjnej zdobycie dobrego wykształcenia i tradycyjnego 

wychowania Polsce, tak aby utrzymywać więź Polonii z Ojczyzną?

• Czy po objęciu Urzędu Prezydenta RP będzie Pan gotów wystąpić z 

prezydencką inicjatywą ustawodawczą w sprawie odtworzenia Fundacji 

Sułkowskich, a tym samym doświadczalnej, średniej Szkoły Rydzyńskiej?

Od  żadnego  z  kandydatów  nie  otrzymaliśmy  nawet  zdawkowej  odpowiedzi.  Mimo  to 

proponujemy, aby Rada Fundacji ponownie uchwaliła Apel do Prezydenta :

Wielce  Szanowny  Panie  Prezydencie !

Są w życiu każdego narodu sprawy trudne do rozwiązania, lecz mające 

tak ważną moralnie bądź społecznie wymowę, że wymagają wsparcia 

autorytetu Głowy Państwa, zwłaszcza gdy zwykłe, administracyjno-prawne ich 

załatwienie okazuje się niemożliwe. Taką sprawą jest niewątpliwie 

reaktywowanie Fundacji Sułkowskich, którą uchwalił Sejm I RP  w 1783 roku, 

przeznaczając, na wniosek ks. Augusta Sułkowskiego, dobra rydzyńskie dla 

Komisji Edukacji Narodowej na „kształcenie niezamożnej młodzieży 

szlacheckiej, mającej dobre zadatki moralne".

Ordynacja Sułkowskich zagrabiona przez rząd Prus w czasie rozbiorów, 

została wznowiona w roku 1925 z inicjatywy Tadeusza Łopuszańskiego, 

pierwszego po odzyskaniu niepodległości ministra i wiceministra Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego. W 1928 roku powstała szkoła średnia w  

Rydzynie, która wkrótce uzyskała międzynarodowe uznanie.  Dzięki zasobom 

Fundacji Sułkowskich niezamożna młodzież, także z emigracji, stanowiła 

znaczną część uczniów.  Niestety, parę lat po wojnie wszystkie fundacje w 

Polsce zlikwidowano jednym dekretem.

Panie Prezydencie, nasze wejście do Unii Europejskiej nie może polegać  

tylko na adaptowaniu norm unijnych. Powinniśmy wnieść do niej własne, 

oryginalne rozwiązania – a takimi mogą być szkoły doświadczalne, obejmujące 

swym wpływem kraje Europy Środkowej oraz liczną Polonię. W tym celu 

należy  wskrzesić  Fundację Sułkowskich. Już przywrócono do życia dwie 



„siostrzane" fundacje - Ossolińskich i Kórnicką.  Obecnie jedynie Pan 

Prezydent może przysłużyć się edukacji młodych pokoleń Polaków, również 

tych z emigracji. Prosimy o pomoc w przywróceniu najstarszej i zasłużonej dla 

kultury polskiej Fundacji Sułkowskich i Szkoły Rydzyńskiej – słusznie 

posiadającej tytuł „Polski Eton”.

Panie Prezydencie !

Niżej podpisani byli uczniowie Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich i 

członkowie Rady Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego, zebrani na Zamku w 

Rydzynie zwracamy się do Pana Prezydenta jako najwyższego autorytetu w 

naszym Państwie z gorącym apelem o wystąpienie z prezydencką inicjatywą 

ustawodawczą w sprawie odtworzenie Fundacji Sułkowskich, a tym samym 

doświadczalnej, średniej Szkoły Rydzyńskiej. Pomyślne rozwiązanie tej sprawy 

byłoby przywróceniem historycznej ciągłości od Pierwszej poprzez Drugą do 

Trzeciej Rzeczpospolitej w obszarze kształcenia niezamożnej lecz zdolnej, 

mającej dobre zadatki moralne młodzieży polskiej.

ZMIANA STATUTU, SIEDZIBY I ORGANIZACJI FUNDACJI

Rada  Fundacji  w  2008  roku  upoważniła  Zarząd  do  zmiany  siedziby  Fundacji  z 

prywatnego mieszkania państwa Glińskich na adres w Zamku Rydzyńskim. Jednocześnie Rada 

stwierdziła,  że  lokalizacja  siedziby  Fundacji  w  Zamku  Rydzyńskim  będzie  odpowiadała 

rosnącej  roli  środowiska  leszczyńskiego  w pracach  Fundacji  i  podtrzyma  dobrą  tradycję  i 

pamięć o Szkole Tadeusza Łopuszańskiego w tym miejscu. Uzyskaliśmy zgodę władz SIMPu i 

dyrektora  Zamku  SIMP  w  Rydzynie,  aby  siedzibą  (formalną)  Fundacji  im.  Tadeusza 

Łopuszańskiego  był  Zamek  w  Rydzynie.  Proponujemy  podjąć  odrębną  uchwałę  Rady  z 

podziękowaniem za przychylność dla naszej Fundacji. 

Zarząd działając na podstawie Uchwał Rady z 23 czerwca 2012 roku przeprowadził 

uciążliwe prace biurokratyczne związane ze zmianą Statutu i siedziby, likwidacją Oddziału 

Rydzyńskiego,  nową  formą  rachunku  bankowego  i  wpisem  do  KRS.  Zmiany  te  zostały 

wpisane do KRS z dniem 30.11.2012 roku, od tego czasu obowiązuje nowy Statut oraz adres. 

„Unormowano” także sprawę składu Rady Fundacji, w KRS do połowy 2012 roku widniały 

jeszcze osoby wpisane w poprzednich latach, a dawno zmarłe. 



Wprowadzono  do  Statutu  funkcję  Honorowego  Członka  Rady naszej  Fundacji,  co 

pozwala fundatorom i zasłużonym członkom Władz w dalszym ciągu uczestniczyć w życiu 

Fundacji,  ale  bez  uciążliwego  w  starszym  wieku  obowiązku  osobistego  przybywania  na 

zebrania i głosowania. 

SZKOLENIA, SPOTKANIA  Z  PEDAGOGAMI  i  SZKOŁAMI

1. W maju 2009 roku uroczyście nadano Szkole Podstawowej w Dąbczu imię Tadeusza 

Łopuszańskiego. W uroczystości uczestniczyli także Byli Rydzyniacy, z prof. 

Zbigniewem Wierzbickim przewodniczącym Rady na czele. Szkoła uruchomiła także izbę 

pamięci swojego patrona i ciekawą wystawę pamiątek. W programie wychowania 

uczniów Szkoły wielokrotnie podaje się postać Tadeusza Łopuszańskiego jako wzór 

prawego pedagoga, oddanego wychowaniu młodzieży. Należy wspomnieć, że ta 

niewielka wioska koło Rydzyny była obszarem działania uczniów Szkoły Rydzyńskiej w 

okresie przedwojennym, prowadzona była tu przez starszych uczniów drużyna harcerska 

oraz inne formy działań społecznych.

2. W dalszym ciągu trwa współpraca naszej Fundacji z Gimnazjum  imienia Sułkowskich w 

Rydzynie. Byli Rydzyniacy i członkowie Władz Fundacji są chętnie goszczeni w Szkole, 

prowadzą spotkania z młodzieżą. Pani dyr. Joanna Kotyś poinformowała, że w szkole 

zapoznaje młodzież z ważniejszymi ideami Szkoły Rydzyńskiej. Dużo mówi się o 

wartościach, o postawach, i o efektach jakie osiągano w Szkole Rydzyńskiej. 

3. Z inicjatywy dr Andrzeja Zajkiewicza, w uzgodnieniu ze Zbigniewem Mockiem, w 

programach kształcenia studentów PWSZ – przyszłych nauczycieli oraz na studiach 

podyplomowych dla nauczycieli uwzględniono treści dotyczące Tadeusza 

Łopuszańskiego i jego szkoły. Zajęcia prowadzone przez dr Zajkiewicza w roku 2008 i 

2009 były okazją do upowszechniania dorobku pedagogicznego Łopuszańskiego i 

przekazywania młodym pokoleniom wartości moralnych i myśli społecznych 

stanowiących istotę idei rydzyńskiej.

4. Z inicjatywy dyrektora Fundacji nawiązany został kontakt z fundacją Szkoła pod Żaglami, 

prowadzoną przez kapitana Krzysztofa Baranowskiego. Założenia wychowawcze Szkoły 

pod Żaglami, obejmującej młodzież 14-15 letnią uczestniczącą w długotrwałym rejsie 

oceanicznym są bardzo podobne do założeń Szkoły Rydzyńskiej, szczególnie w zakresie 

oddziaływania przygodą, wysokimi wymaganiami i dobrze pojętą rywalizacją wśród 

uczniów. Także wspólna podróż uczniów i nauczycieli na jednym żaglowcu przypomina 



sytuację wspólnego mieszkania w zamku młodzieży i nauczycieli. W Gimnazjum w 

Rydzynie przeprowadzona była w 2011 roku przez Macieja Ostrowskiego prelekcja na 

temat Szkoły pod Żaglami dla uczniów II klas gimnazjalnych (potencjalnych uczestników 

projektu).

 

DZIAŁALNOŚĆ  MEDIALNA

W dalszym ciągu propagujemy 20 minutowy film TVP Polonia Poznań  „SZKOŁA 

PONAD  WSZYSTKIE”  (reżyserii  Wandy  Namysł-Hasińskiej),  który  był  już  parokrotnie 

prezentowany  na  antenie  telewizyjnej.  Film  w  zwarty  i  rzeczowy  sposób  przybliżył 

problematykę  przedwojennego  eksperymentu  pedagogicznego  i  aktualny  problem 

odtworzenia  Szkoły  Rydzyńskiej.  Film  ma  duże  znaczenie  w  propagowaniu  idei 

pedagogicznych Tadeusza Łopuszańskiego i dorobku Szkoły Rydzyńskiej. 

Dla  propagowania  naszej  działalności  prowadzona  jest  przez  naszego  donatora, 

członka Rady Fundacji Billa Biegę strona internetowa, utrzymywana na jego serwerze w USA 

http://biega.com/rydzyna/fundacja/   

WYDAWNICTWA  i  ICH  ROZPROWADZANIE

Nakład  500  egzemplarzy  książki  Jana  Glińskiego  „Gimnazjum  i  Liceum  im. 

Sułkowskich w Rydzynie 1928-1939. Wychowawcy i wychowankowie” wydany w 2006 

Zarząd rozprowadzał w okresie sprawozdawczym tą książkę po wpłaceni donacji minimum 

70 zł. Książka została już w całości rozprowadzona, pozostało kilkanaście egzemplarzy. 

Przypomnijmy, że pierwszym, już całkowicie wyczerpanym wydawnictwem Fundacji 

była praca zbiorowa „Tadeusz Jan Łopuszański i dzieło jego życia” wydana w 1995 roku. 

Zarząd  zaplanował  wznowienie  poszerzonej  wersji  książki,  która  jest  pomocna  w 

pozyskiwaniu nowych donatorów i zapoznawaniu z ideami Łopuszańskiego wspomagających 

Fundację osób. Została ona w poprzednich latach zeskanowana, poprawiona oraz uzupełniona 

i aktualizowana, dużą pracę wykonał w tym obszarze Radosław Zajkiewicz. W roku 2011 

Zarząd  rozpoczął  intensywne  prace  edycyjne  poszerzonej  wersji  książki  pod  nieco 

zmienionym tytułem "Szkoła Rydzyńska - dzieło życia Tadeusza Łopuszańskiego". W tych 

pracach zasadniczą funkcję redakcyjną pełniła Edyta Żebrowska. Książka w nakładzie 1500 

egzemplarzy  dostępna  jest  jako wydawnictwo  bezdebitowe,  wydane  z  funduszy własnych 

http://biega.com/rydzyna/fundacja/


Fundacji. Liczymy,  że pomoże pozyskiwać nowych donatorów oraz uzyskać choć skromne 

donacje na działanie Fundacji od naszych sympatyków – a może i instytucji ?

Profesor  Z.  Wierzbicki  prowadzi  od  maja  2001  roku  wychodzący  regularnie, 

bezprofitowy  dwumiesięcznik  „Bunt  Młodych  Duchem”. Ukazało  się  dotychczas  71 

numerów. Pismo to – obok wielu tematów z zakresu ekologii, dobrosąsiedzkich stosunków z 

krajami sąsiadującymi z Polską i innymi – szeroko propaguje idee rydzyńskie,  zamieszcza 

wiele tekstów pióra Łopuszańskiego, w tym cykl sylwetek nauczycieli Szkoły Rydzyńskiej. 

Pismo w nakładzie ok. 1300 egzemplarzy jest w dużej części rozprowadzane bezpłatnie do 

szkół i bibliotek w kraju, a także na Litwie i Ukrainie. Profesor Wierzbicki nie otrzymuje 

żadnej dotacji czy zapomogi na wydawanie pisma, dlatego też kierujemy apel do naszych 

donatorów  o  podjęcie  prenumeraty.  Od  pierwszego  numeru  Fundacja  wspomaga 

redagowanie, zakupuje i rozprowadza w formie przesyłek pocztowych kolejne egzemplarze 

czasopisma dla naszych donatorów. W roku 2012 po analizie  finansowej (koszt  zakupu 6 

egzemplarzy rocznie Buntu dla donatorów wynosił  3000 zł)  Zarząd postanowił  zaprzestać 

darmowej  rozsyłki.  Do  tego  czasu  rozesłano  70  numerów,  co  każdemu  donatorowi 

przysporzyło około 420 złotych. 

       

FINANSE

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Utrzymuje się jedynie z niewielkich 

wpłat  donacyjnych oraz z darów donatorów i  niektórych darczyńców.  Fundacja corocznie 

zleca emerytowanej księgowej badanie finansowe i sporządzanie bilansu, który wykonywany 

jest nieodpłatnie. W ciągu pięciu lat bilansowych 2008-2012 przychody Fundacji wyniosły 

19523,48zł, a  wydatki 20435,69zł. Bilans na koniec 2012 roku wykazał zasoby Fundacji w 

wysokości 17487,16zł. Niestety przestały dopływać dość regularne w poprzednich kadencjach 

donacje zbierane wśród Byłych Rydzyniaków w USA i Kanadzie przez Bila Biegę. 

Fundacja  otrzymała  w  maju  20112  roku  informację  o  zapisie  na  jej  korzyść  w 

testamencie po Edmundzie i Gertrudzie Kolibabka-Colie, w tej sprawie prowadzona jest od 

roku  długotrwała  korespondencja  z  kancelarią  prawną  w  Londynie,  która  wymogła  na 

Fundacji określenie szczegółowego sposobu wykorzystania pieniędzy pochodzących z tego 

zapisu na cele zgodne z wymogami utworzonego „trustu charytatywnego”. Mamy nadzieję, że 

do początku nowego roku szkolnego zapis zostanie przelany na konto Fundacji. W naszym 

zamiarze przeznaczamy tą szczodrą donację na wydanie książki „Szkoła Rydzyńska – dzieło 



życia Tadeusza Łopuszańskiego”,  stypendium doktoranckie,  dwa konkursy dla nauczycieli 

szkół gimnazjalnych, szkolenie e’learningowe i bieżące koszty działania Fundacji. 

PODSUMOWANIE 

Fundacja im. Tadeusza Łopuszańskiego od ponad 20 lat nie ustaje w działaniach dla 

odtworzenia  Fundacji  Sułkowskich,  która  stałaby  się  podmiotem  prawa,  umożliwiającym 

wykorzystanie  obecnie  230-letniego  zapisu  fundacyjnego,  który  uszanował  rząd  II 

Rzeczpospolitej - tworząc doświadczalne Gimnazjum i Liceum im. Książąt Sułkowskich. Do 

tej  pory  działania  te  prowadzili  Byli  Rydzyniacy,  wychowankowie  Szkoły  Rydzyńskiej, 

wspierani nielicznymi osobami ze średniego pokolenia. Czas aby młodsze pokolenia przejęły 

te  tradycje  i  dalej  nieustannie  propagowały  idee  pedagogiczne  i  wychowawcze  Szkoły 

Rydzyńskiej i jej twórcy – Tadeusza Łopuszańskiego wśród nauczycieli, a także polityków. 

Dwukrotnie w ostatnim 24-leciu Sejm RP uhonorował historyczne decyzje fundatorów o 

powołaniu na szczytne, społeczne cele zasłużonych dla polskiej kultury i nauki fundacji, które 

po latach zostały przywrócone do życia  odrębnymi ustawami (Fundacja Zakład Narodowy 

Ossolineum w 1995 roku,  Fundacja Zakłady Kórnickie w 2001 roku). 

*****

Czym różni się zapis na cele edukacji narodowej ks. Augusta Sułkowskiego z roku 1783, 

od zapisu zbiorów bibliotecznych dla Narodu 

dokonanego przez hr. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z 1817 roku ? 

Czyżby tym, że pierwszy zatwierdził

Sejm Rzeczpospolitej, a drugi Cesarz Austrii ?

*****

Doprawdy  byłoby  gorzkim  paradoksem,  którego  żadna  sprawiedliwa  ocena 

najnowszych  dziejów nie mogłaby wybaczyć,  aby w warunkach wolnej  Polski  szlachetny 

zapis  Augusta  Sułkowskiego,  spinający  klamrą  dzieje  I,  II  i  obecnej  Rzeczypospolitej, 

uczyniony  na  rzecz  edukacji  narodowej  został  zniweczony  i  nieodwołalnie  przekreślony 

poprzez wyprzedaż dóbr i majątków, które winny służyć całemu społeczeństwu. Pomyślne 

rozwiązanie  tej  sprawy  byłoby  przywróceniem  historycznej  ciągłości  Rzeczypospolitej  w 

obszarze tak podstawowym dla istnienia i rozwoju każdego narodu jak kształcenie i edukacja, 



również dla niezamożnej  lecz zdolnej,  mającej  dobre zadatki  moralne młodzieży polskiej. 

Jednocześnie wykreśliłoby skutki szkodliwego dla Polski bierutowskiego dekretu z 1952 roku 

o rozwiązaniu wszystkich fundacji, w tym też Fundacji Sułkowskich.

*****

 Na zakończenie  należy podkreślić,  że  Walne Zebranie Rady Fundacji  odbywa się 

tradycyjnie  na Zamku w Rydzynie,  dawnej siedzibie Szkoły Rydzyńskiej.  Jest to możliwe 

dzięki wielkiej życzliwości dyrektora Zamku – mgr Zdzisława Molińskiego, naszego donatora 

i członka Rady Fundacji. Dzięki niemu uzyskaliśmy i w tym roku, jak i w latach poprzednich 

zniżkę w opłatach hotelowych. Jesteśmy Mu za to wdzięczni. 

Sekretarz Zarządu vice-Dyrektor Zarządu Dyrektor Zarządu 

(Katarzyna Nowosad) (Zbigniew Mocek) (Maciej Ostrowski)  

                                          

Członek Zarządu Członkini Zarządu

(Jan Bohdan Gliński)          (Eugenia Kaczmarowska)

R Y D Z Y N A ;  9 czerwca 2013

Proponowane Uchwały Rady Fundacji:

1. W sprawie rezygnacji ze składu Rady Fundacji
2. W sprawie przyjęcia donatorów
3. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji
4. Podziękowanie za wydawanie „Buntu Młodych Duchem”
5. Podziękowanie dla SIMP za udostępnienie Zamku na siedzibę Fundacji
6. Poszerzenie Rady Fundacji
7. Przyjęcie Apelu do Prezydenta RP
8. W sprawie ponowienia listu od BR Józefa Zwisłockiego do Prezydenta RP


